
BELON GEllÉRT

Kodolányijános attérése

Kodolányi Jánossal Zimándi Piusz révén kerültem ismeretségbe, majd barátságba.
Zimándi 1955-ben azzal indokolta kérését, hogy kísérjem el János bácsihoz, hátha
tapintatosan elő lehetne készíteni visszatérését az egyházba. Zimándi nem aktív térítést
értett ezen - legalábbis én nem így értelmeztem, hanem úgy, ha János bácsinak
visszatérési problémái lennének, álljunk készen a sZükséges teendők elvégzésére.
Mindenesetre kölcsönösen megnyertük egymás szimpátiáját és hosszú vitákat folytattunk
vallási dolgokról. Ó sokszor egészen meglepőerrtagadó volt vagy más felfogást védelme
zett, mint ahogy azt szeretete és barátsága velem elképzeltette, de mindig azt éreztem ki,
hogy nemcsak az álláspontornra kíváncsi és az érveimet akarja hallani: számot adatott
velem hítemröl, hitem egyes pontjairól.

Sokat beszéltünk az egyháZban folyó kérdésekről: XXIII.Jánospápa egyénisége, a zsinat,
a zsinatban tárgyalt és nem tárgyalt kérdések, VI. pál pápa, Teilhard de Chardin rendszere
igen nagyhatással voltak rá. Imponált neki az egyház modernsége, de az eszmények előtt

való alkutlan helytállása is, amikor a modemséggel szemben ezeknek az eszményeknek
további képviselésére vállalkozott (Humanae vitae, coelibatus). De én soha elő nem
hoztam (legtöbbször Zimándival együtt voltunk nála), ő sem tett célzást vallási ügyeinek
rendezésére.

ElOkészületek

1967 júniusában üzenetet kaptam Zimánditól, hogyJános bácsi szeretne áttérni, és kért
engem Zimándi - minthogy gyakorló lelkipásztor vagyok -, minden szempontból
vegyem át János bácsi lelki ügyét és keressem föl mielőbb Akarattyán. Azon a nyáron 
káplánom beteg volt, pali bátyám Nagysornkúton (Romániában) rnájrákkal haldoklott és
hívott - eléggé elfoglalt voltam, így csak július közepen írhattam neki, hogy meglátoga
tom. De ismerve ideges és nyugtalan természetet, előre mentegettem magam, ha netán
közbejövő váratlan lelkipásztori feladat miatt az ígért napra nem mehetnék (például
temetés a faluban), akkor másnap vagy harmadnap megyek kocsival, szomszédom,
KühnerJános öregcsertőiplébánossal. Erre jött postafordultával egy lap: "Kedves Abbém!
Lehet így is, lehet úgy is, amúgy is. De legjobb emígy: jöttök holnap reggel 5 órakor és
elmentek szeptember l-én az éjfélivel." - Nekem Miskén nem jött temetésem, sikerült a
jelzett napon menni. Autósornat - mint papot - diszkréten figyelmeztettem, hogy egy
kis idő után majd hagyjon magunkra, hogy a lelki dolgokat elintézhessük. Vittem
magammal szent kenetet is, mert arra gondoltam, hogy talán betegségének súlyosodása
váltotta ki ezt a nekem váratlannak tűnő fordulatot.

Július 26-án délután értünk Akarattyára. Várt, a kertkapu nyitására már köszöntött,
jókedvűenés lelkesen, a háza előttiverandán üldögélt a hűvösben. Én mindjárt rátértem a
jelentkező levelemben megírt problérnárnra, ez akkor foglalkoztatott, ti. az egyháZban
meglévő holt terhekről. amikre hívó lapjában is utalt: "... talán jut idő arra is, hogy a
felvetett kérdéseket megbeszéljük, azaz: miként lesznek a kerékkötő erők kereket lendítő
erőkké!"Ezt azért is tettem, hogy a kísérőmnek ne nyomban kelljen fölállnia és eltávoznia.
Érdekes és különös volt, hogy máskor komolyan nézett szembe kérdéseível. most mintha
félvállról vette volna, fölényeskedni kezdett és - mintegy elbagatellizálni akarta az engem
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nagyon mélyen foglalkoztató problémát. Kissé meg is lepódtem, majdhogy meg nem
ütköztem ezen. De az elkövetkezök megmutatták, mi mindennek az oka. Ugyanis nem
kisebb meglepetésemre a kísérőm előtt rátért lelke rendbehozatalának ügyére.

- Mert tudjátok, IDozofálgatni, meg okoskodni lehet sokat, de csupán egy van, ami
számít: Isten kegyelme.

És pár szövalmég fejtegette a kegyelemszolgáltatás nagy valóságát és irgalmát, úgyhogy
visszautunkon Kühner J~os, aki 21 éves papi szolgálatát töltötte, azt mondta: 
Életemben még így és ilyen szepen nem hallottam a kegyelemről beszélni senkit sem.
Fölért az a pár mondat egy lelkigyakorlattal!

De nem időztünksokat a témánál, hanemjános bácsi azt kérdezte, mit kell tennie, hogy
a katolikus egyházzal fJldezze majd ötven esztendeje megszakított kapcsolatát. Nagy
gondot okozott neki,h()gy nem tud elmenni két tanúval kijelentkezni az illetékes
református lelkész elé; de természetesenvállalja, hogy majd elmegy, vagyírásban is elég-e,
kérdezte. Megnyugtattam, hogy erre most már nincs sZükség, mert a kijelentkezést az
állami törvények írták elő, addig, amíg az egyházat el nem választották az államtól. Hanem
- és most elsoroltam a tennivalókat - nekem engedélyt kell kérnem az illetékes egyházi
főhatóságtóla kiközösítés alól való nyilvános feloldásra, el kell végezni a szentgyónást és
szentáldozást, föl keIÍ venni a szentkenetet és rendezni kell az érvénytelen házasságot.
Mindezt nagy figyelemmel hallgatta, hoZZájárult.Azt gondoltam - és indítást is tettem -,
hogy most is kell már legalábbis a lelkiismereti fórumon valamit tennem. De elhárította,
mondván, hogy erre nem eléggé alkalmas a légkör, a család bár tud róla, de unokái is
idelenn vannak, szeretné azt olyan légkörben elvégezni, ahol az elmélyülés, magány és
csend biztosítva lesz. Tehát majd ősszel visszamegyünk Pestre és ott keresünk alkalmas
időt. - Megnyugodtam, hogy nem egy betegségi depressziós hangulat váltotta ki ezt
benne, hanem egy régóta érlelődőfolyamat felszínre jutása volt.

Ha Kodolányi vállalta is a nyilvánosságot, olyan értelemben, hogy kijelentkezik
elhagyandó egyházánál és bejelentkezik a katolikus egyházba, azért az érződött, Zimándi
val is úgy ítéltük meg, hogya legnagyobb diszkrécióval kell az ügyet elintézni, Ezért vártam
az alkalmat, hogy vagyVeszprémbe, vagyEsztergomba mehessek - de inkább az utóbbi
mellett döntöttünk -, és a sZükséges engedélyt megszerezzem Schwartz-Eggenhoffer
apostoli kormányzótól. Nem nagyon mozoghattam, s azért végül is megkértem Budai
Dezsőbazilikai kisegítő lelkészt - Kodolányinak lelkes olvasója és nagy híve volt -,vinné
el iratomat 'a Pesten idéző Kormányzóhoz és négyszemközti kihallgatás során kérje meg
számomra a sZükséges ordináriusi engedélyt. Készségesen vállalkozott rá. írásomban
Kodolányi beállítottságát jeleztem, s azt is írtam, hogy sohasem írt az egyház ellen. Erre 
Budai szerint - a Kormányzó azt a megjegyzést tette:

- Hát azért azt sem lehet mondaní, hogy katolikus! - És utalt Égőcsipkebokor című
regényére. amit éppen akkoriban olvasott az ősz főpap. De teljesen rám bízta a dolgokat.
Én diszkrét kezelést kértem. Beleegyezett, csak azt mondta, hogy a házasság orvoslását be
kellene jegyezni valahová.

November közepe után voltunk. Elmentünk Zimáridival, hogy majd a teendőknek

legalább egy részét el fogjuk intézni. Látogatásunk bejelentésekor virágnyelvet használva
utaltam az áttérésre. Odaérve nem látszott hoZZákészültnek, örömmel vette az engedély
megszerzését. És utalt arra, hogy baj lesz a hitvallással, mert neki nehézségei vannak a
Mária-dogmákkal. Mária istennővé tétele ellen lázongott, nem Mária ellen. És Jézus
lényére célozva kifejtette, hogy ő mennyire tiszteli és szereti Mirjamot, Jézus anyját. Én
próbáltam úgy beállítani a dolgot, hogy a Szűzanya istennővé tételének hiedelme csak
protestáns hiedelem, a katolikusok ezt nem így értik. Beszámoltam a Máriapócson,
Szeged-Alsóvároson tapasztalt nagyméretűzarándoklatok lelkületére. A túlzottnak látszó
Mária-tisztelet a nagyobb mérvű csodálatos eseményeknek köszönhető, amelyek Mária
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közbenjarására történnek. De ennek bibliai alapja van - mondtam -, és idéztemjézus
utolsó vacsorai beszédéből: "Aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni,
amiket én magam cselekszem, sőt nagyobbakat is fog tenni azoknál." On 14, 12) Mária
volt az első és legnagyobb hívő, így Jézus szava értelmében ő tud olyan, sőt nagyobb
tetteket végbevinni, mint Jézus. Nem különös tehát, ha a nagyobb tettek nagyobb
csodálatot és kultuszt váltanak ki a népben, mely elsősorbankonkrét gondolkodású. De
ezt csak gondolkodási témának adtam föl neki. Különben utaltam arra, hogy ez sem fog
gátat vetni az áttérésnek, ha nyitva hagyja a belső fejlődés számára lelke kapuját. Szent Pált
idézern. "Amiben még másképp gondolkodtok, azt lsten majd föltárja nektek" (Fil 3, 15)

Ekkor kértem meg arra is, hogy amíg szellemi erejének birtokában van, adjon számot
belső fejlődésénekútjáról, mely visszavezette őt az egyházba.

- Persze, ti most ki akarjátok használni az egyhazatok javára az én pálfordulásomat, és
zászlólengetés meg harsonáZás közben akartok büszkélkedni a megtévedt bárány
hazatérésén - mondta évődve.Utóbb kiderült, hogy ez az elhamarkodott kérésem, amit ő
félreértett (hiszen nem a nyilvánosságnak kértem én ezt; mindent diszkréten csináltam,
még azt is, amit nyilvánosan akart tenni!), némileg késleltette az áttérést.

Gondban voltunk Zimándival; nem akartuk sürgetni - éppen a "triumfálás" hiedelme
miatt, viszont olyan ingadozó volt a vémyomása, és olyan abnormis frontátvonulások .
voltak, hogy úgy gondoltuk, bármelyik elviheti.

December8-án jónak láttam levélben is lerögzíteni az áttéréssel kapcsolatos teendőket.
Levelemben utaltam a Szeplötelenül fogantatott Szűzanyára - és lélekben valóban
rábíztam ezt a késlekedni látszó ügyet. Karácsony előtt még az 1. (hitvallás) és az 5.
(házasság érvényesítése) pontokat kérte Zimándi útján. pár napot késnem kellett. Mikor
odamehettem, el volt foglalva, kiadójától várt tárgyalásra valakit. Kérte, hogy karácsony és
újév között vagyjanuárban keressünk rá alkalmas napot. Nem tudom, leolvasta-e arcomról
azt, amit éreztem, vagycsak a barát lelki finomságával megérezte belső csalódottságomat
ez újabb halasztáson, de nyomatékosan szemembe nézett és erőteljesen azt mondta:

- Gellértem, az a nap nem gyásznap lesz életemben!
Megnyugodtam bensőmben: ez az ember lelkileg már rendben van, a damaszkuszi út

látomása már megtörtént. csak az van még hátra, amit Pálnak jelzett a damaszkuszi út
fényéből szóló Úr Jézus: "Menj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned!"
(ApCsel 9, 6) El is határoztam, hogy majd aktívabb leszek

Röviddellátogatásunk után hírt kaptam Zimánditól, hogy frontátvonuláskor nagyon
rosszul lett, így karácsony után sem mehettem. Ennek részben örültem is, mert ismétlődő
rosszullétei, halálfélelmei nem váltották ki benne a szentségekbe való kétségbeesett
kapaszkodást, tiszta fejjel, kiegyensúlyozott fizikummal és idegekkel akarta végigélni a
szentségeket.

Január közepe táján kaptam a hírt Zimánditól, hogy most már alkalmas lenne az átvétel.
Siettem mindjárt Pestre, és bejelentkeztem telefonon. Türelmetlen sürgetes volt a válasz:
miért késlekedem, miért nem csináltuk korábban. Tényleg valami félreértés is közreját
szott. Az egek - úgy látszik - azt akarták, hogy Szerit Margit napján történjék meg az
áttérés. Legkedvesebb regénye a Boldog Margit volt.

A kegyelem órája

Szent Margit napján - hangsúlyozom, ezt nem számítottuk ki - előző napi megbeszé
lésünk alapján Pesthidegkúton Waigand Józsefnél miséztem, tőle kértem reverendat.
karinget-stólát, onnét vittem az oltáriszentséget is. Érthető izgalommal közeledtem a
Böszörményi úthoz. Zimándival a lakásnál adtunk találkozót, de már a villamosban
találkoztunk. A titkunkat mi tudtuk, az elfogódottság és a szentség jelenlétének áhítara
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betöltötte a lelkét. Arcaröl ezt olvastam le. Csendben mentünk a villarnosmegáll6t61 a
lakásig. Jutka lánya az első csengetésre azonnal jött - mindig volt valami probléma a
csöngövel, most nem. Az előszobában akartam átöltözni papi ruhába, sót karinget is
felöltöttem volna Zimándival való megbeszélésünk alapján, sót piros gallérom, mellke
resztem-gyűrűmis velemvolt, mert láthatólag is tetszett neki Péccsel kapcsolatos püspöki
kínevezésern. és valahogy az is érződött az egészen, hogy a pécsi püspökséggel
kapcsolatban támadt lelki konfliktusát a pécsi püspökséggel kombinációba hozott ember
üti helyre. fgy azt gondoltuk, imponálni fog neki, hogy plenis coloribus - mint mondani
szokták - jelenek meg az egyház képviseletében az egyház szolgájaként. Jutka azonban
közölte velünk, hogy váratlanul befutott a takarít6nőjük, ezért a diskréciót megőrzendő
menjünk egyenesenjános bácsiék szobájába. Mondanom sem kell, megindultan léptem át
küszöbüket, és megcsapott annakaz áhítatos várakozásnak a hangulata, amely fogadott: a
sezlonon ült feleségével együtt, egymás mellett, és a máskor nagy hangú, széles vidárnságú
vagy mindjárt csipkelődő köszöntés helyett a megilletődöttség hangfog6ján átszúrt
örvendezéssel üdvözölt. Mindjárt át akartam egyházi ruháirnba öltözni, de azt mondta:
nem fontos, neki ígyis az vagyok, aki a ruhában. Ezért nem bajlódtam az átöltözéssel,
hanem mindjárt az asztalkára tettem a táskából kiemeit szentséget és kegyszereket.

- János Testvér - kezdtem -, vallásunk legszentebb titkait hoztam el ma házatokba és
szobátokba. És ezért most mindennapi életetek, örömeitek és küzdelmeitek helye temp
lornrná, Isten kegyelmének ternplornává lesz. Ternplornrná szentelem tehát először is szo
bátokat. Magyarul végeztem az imát: "Hints meg, Istenem, izsóppal, és megtisztulok Moss
meg engem és fehérebb leszek, mint a hó. Könyörülj rajtam, Istenem, és mérhetetlen
irgalmadban töröld el bűneim sokaságát. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek
Istennek. Miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. - Mutasd meg, Uram,
irgalmasságodat - És a le üdvösségedet add meg nekünk! Uram, hallgasd meg könyörgése
met - és kiáltásom jusson eléd! AzÚr legyen veletek! Könyörögjünk! Hallgasd meg, Urunk,
mindenható örök Isten, könyörgésünket, és méltóztassál e hajlékba elküldeni kegyelmed
angyalát, aki őrizzen, védjen, gyógyítson, tisztítson, vigasztaljon és örvendeztessen meg
mindenkit, aki ebben a házbanvan. Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen."
És meghintettem a szobát a négy égtáj felé szenteltvízzel. Azután ezt mondottam: János
bácsi! A teremtés hajnalán az Isten Lelke lebegett az ősvizek fölött, a sötétségben, a kiala
kulatlanságban Isten Lelke gyújtott fényt és teremtett formát. Hívjukmost ezt a fényt gyújtó
és formát adó Lelket, hogy eléje kitárt lelkedbe és egész életedre rendet, megnyugvást és
békét hozzon." Éselirnádkoztam - a szertartáskönyváltal is előírt - Veni Creator himnuszt
Sík Sándor fordításában (Szent Vagy Uram énektár 97. sz.) Majd a könyörgést hozzá: Küldd
el, Uram, Szentlelkedet és újjáteremtődünk - és megújítod a föld színét. - Könyörögjünk!
Isten, te a Szentlélek által világosítottad meg híveid szívét és tanítottad, add - kérünk 
hogy ugyanazon Szentlélekben mindig a helyeset tegyük és vigasztalásának mindig
örvendhessünk, ki élsz és uralkodol mindörökké. Amen." Majd hozzáfordultam és ezeket
mondtam: "Úgy érzem magam, mint a damaszkuszi Ananiás Saul előtt, kit az országúti
látomás legyőzött,de neki kellett megrnondania, mit kell tenni. Te is találkoztál életed útján
a Krisztussal, és te e kegyelmi történés után előttemállsz s kérded: mit kell cselekednem. Én
most Jézus egyházának nevében mondom neked: Békülj meg Isten egyházával, melyet
elhagytál: tégy hitvallást a két tanú jelenlétében és bízd magad az egyház vezetésére a hit és
erkölcs, a kegyelem és az üdvözülés dolgában. Mondjuk el a Hitvallást! Majd én olvasom,
ugyanis aláfogod majd írni." - Éskezdtem az apostoli Hitvallást előirnádkozni neki, féltem,
hogyaz izgalom és a még utánunk lévőkkifárasztják.De azt mondta: Hagyd! Majd én magam.
És elmondta a Hiszekegyet, minden szót tagolva' és hangsúlyozva. Az abiuratio haeresis
pótlására hivatalosan hozzátett mondatokat is - erről elóbb is beszélgettünk - értelem
szerint elmondta, a hit és erkölcs dolgában hozzátette az "ex cathedra" kifejezést is.
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Ekkor kértem, hogy a bűnbánat szemségében keresse Isten megbocsát6 irgalmát,
hiszen feltámadása után bűnbocsát6 Lelket lehelt tanítványaira. Ezért feleségét és
Zimándit távozásra szólítottam föl.

Szentgy6nása életem egyik legnagyobb papi élménye: amilyen hideg, bírál6 és boncoló,
szinte a kegyetlenségig szigorú tudott lenni, ennél keményebben tette mérlegre önmagát.
Senkit és semmit nem hagyott ki, pozitív és negatív tendenciáit Isten világosságában
értékelte.

- Minderre kérem az Isten bocsánatát! - zárta le.
FöloldoZásután behívtam feleségét és Zimándit. Közösen mondtuk el penitencia gyanánt

a Miatyánkot, lassan, értelmezve szinte a kéréseket. "Az Úr azt mondta: Ha rám akartok
emlékezni, tegyétek azt, amit én tettem az utolsó vacsorán kenyérrel a kézben: Vegyétek és
egyetek ebbőlmindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek töretik meg. Elhoztam neked
a Krisztus testét, áldott jelenlétének titkát; ezt a hihetetlen val6ságot: Ö áll most előtted,Ö
megy most hoZZád, hogy szent ta1á1koZástokkal megpecsételje üdvösségedet. Előkészületre
imádkozom, gondolatban kísérd azt, amit hallasz, hogy egy legyen imádságunk:

Mély alázattal és imádattal borulok le előtted, Uram Jézus, és hiszem, hogy mint
valóságos Isten és valóságos ember vagyjelen, ég és föld királya, szegény emberségünk
kegyes megváltója és üdvözítője. Köszönöm, hogy a kereszten kiömlő véreddel megvál
tottál és most a bűnbocsánatban megtisztítottad szívemet minden bűnömtől.Nyomorú
ságom mélységébőlkiáltok hozzád: könyörülj rajtam. Hitemmel hiszlek, reményemmel
tartalak, szeretetemmel várlak: egy hosszú élet küzdelmes keresésével és igazságra való
sóvárgásával, annyi tévedés és kimondhatatlan szenvedések sorozata után Téged várlak és
Benned akarok nyugalmat találni. Jöjj, Uram! Meghajtom magam előtted alázatos
bűnvallással, hogy felemelj magadhoz kegyelmeddel. Gy6nom a mindenható Istennek ...
- ezt végig elmondtuk, majd Irgalmazzon neked. .. Oldozzon fel téged. .. Felmutatva
szentostyát: "íme az Isten Báránya, íme, ki elveszi a világ bűneit. Hiszed-e, ho~Jézus maga
jön hozzád az oltáriszentségben?" - kérdeztem, s halkan felelte: Hiszem. Es háromszor
elmondtuk: Uram, nem vagyok méltó ... Hozzátettem: "Krisztus teste őrizzenmeg téged
az örök életre. Amen."

Láthatóan mélyen megindult volt a pillanat szentségétöl, de fáradtnak is láttam. Azért
csak rövid hálaadást imádkoztam elő: "Úgy érzem magamat, Uram, mint a betlehemi
barlangban: életem hidege, sötétje, bűneim szennye középén Te világítasz, mint szötlan
Kisded. Nem riadtál vissza a hideg fogadtatástöl, sót itt ütötted föl jóságod, örömöd
sátorát, úgyannyira, hogy az emberiség nem tudja elfeledni. Nyiss hát szent forrást az én
lelkem barlangjában is, tölts el jósággal, szeretettel, örömmel és békével, hogy Benned
mindig nyugalmat találjak lelkemnek. Adj erőt nyomorúságomban, gyógyítsd meg
bénaságomat, adj erőt szenvedéseimben, maradj velem életem esteledésében. - Áldd
meg azokat, akiket szeretek: életemnek, örömeímnek, szenvedéseimnek társát, családo
mat; ezt a szegény országot. -"

Fáradtságára való tekintettel - ő is kerte, magam is úgy akartam - a szent kenet
szentségét máskorra hagytam, de a házasságuknak gyökerében való orvoslását (sanatio in
radice) kinyilvánítottam e szavakkal:

Kedves János bácsi és Tildy! majdnem ötven esztendeje, hogy egy nagy szerelem
összekötötte magukat: e szeretet adott új fényeket és erőket mindkettőjüknek, hogy
vállalják az orthonuktól val6 elszakadást és azt a küzdelmes utat, ami emberi keserűségek
kel, de nagy eszmei feltárulkoZásokkal teljes. Ezt a szerelmet az egyház most kezdettől

fogva szemsegínek ismeri el és áldását úgy adja, hogy Isten kegyelmével töltse el ennek a
majd fél évszázados szeretközösségnek minden örömét, minden diadalát, de minden
küzdelmét és minden szenvedését. Ettől fogva tekintsenek az elmúltakra úgy, mint
Istentől áldottakra; és a jövőre, mint Isten kezével készítettekre.
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Rájuk adtam a házasság szentségének kiszolgáltatásakor mondani szokott utolsó áldást:
"Áldjon meg titeket az Atya Isten, őrizzen meg titeket a Fiú Isten, világosítson meg titeket
mindig a Szentlélek: mutassa meg fénylőarcát nektek az Úr és könyörüljön rajtatok; tartsa
rajtatok gondviselő szemét az Úr, és adjon békességet éltetek minden napján. Töltsön el
titeket minden áldásával és adja meg bűneitekbocsánatát, hogy vele és belőle éljetek földi
életetek útjain, és e földi élet után általa éljetek az örök boldogságban.

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen."
Ezután meleg szavakat váltottunk mind vele, mind Tildyvel. Majd kértem, hogy írja alá a

Hitvallás formuláját és felvettünk egy jegyzőkönyvet négy példányban. Ekkor kért meg
arra, hogy halála esetén én temessem el. Majd tréfásan feleségére mutatva mondotta:

- "Ez a jebuzeus vagymiféle hitű is szeretne mondani valamit." És ekkor kért meg
Tildy, hogyJános bácsi mellé a temetőbe én kísérjem ki és imádkozzam fölötte. Ezt persze
megígértem.

Minthogy eléggé elnyúlt ottlétünk, és János bácsi végig feszülten figyelt mindenre és a
legteljesebb átéléssel kísérte a szertartásokat, nem akartunk hosszabb ideig ott lenni.

Mondanom sem kell, hogy sokáig hatása alatt voltam a Lélekjárásnak.
Későbbi időkben, amikor magunkra maradtunk, ő szölított fel:
- Atyám, húsvéti idő van, jó keresztény ilyenkor bűnbánatot tart. Oldozz fel

bűneimtől. - Gyermeki alázattal és őszinteséggel gyónt.
Utolsó betegségében klinikán feküdt, nem lehetett hozzáférni. Így nem lehettem

mellette.

CZIGÁNY GYÖRGY

Paradiso

Szívekb61 szénaboglya 
bolnapjuk multba tárul.
Szekérnyi föld, meszelt ív
alatt a bolt se, mégsem
csupán a semmi foglya 
rejt6zik, megnyilvánul
s ahogy egyfa tud várni:
a titokba emelt szív
csak-test derengésében
áll meg, bogy csalja bánni
ott, álljon és vágyául
fölfoghatatlant nézzen
az értelem vacogva.
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